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DECRETO Nº 029, DE 03 DE MAIO DE 2021. 

 

Estabelece o Plano de Adequação do Município de 

Buriti Bravo, para atender o padrão mínimo de 

qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução 

Orçamentária, Administração Financeira e Controle – 

SIAFIC, nos termos do parágrafo único, do art. 18º, 

do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 

2020. 

 

 

A Prefeita do Município de Buriti Bravo, Luciana Borges Leocádio, no uso de 

suas atribuições legais, que lhe são conferidas                            pela Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO a determinação contida no art. 18, do Decreto Federal nº 

10.540/2020, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica estabelecido para o Município de Buriti Bravo o Plano de Adequação, 

constante do anexo único, que é parte integrante do presente Decreto, com a 

finalidade de ajustar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, 

Administração Financeira e Controle – SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade, 

estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020. 

 

Art. 2º. O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e 

gerenciada pelo Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela 

contratação, com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo 

e Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, 

incluídos Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, resguardada a autonomia. 

 

 

§ 1º. É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que 

estes permitam a integração, entre si, por intermédio de transmissão de dados. 

 

 

§2º. Fica de responsabilidade exclusiva do 

órgão/autarquia/entidade/consórcio/outros, a manutenção no que tange a 

integração e consolidação dos dados do SIAFIC do município de Buriti Bravo, 

caso não utilize o mesmo sistema já implementado pelo município. 

§ 3º. O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a 

administração orçamentária, financeira e patrimonial, além de controlar e permitir a 

evidenciação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, dos Órgãos de que trata o 

caput deste artigo. 

 

Art. 3º Os Procedimentos e desenvolvimento das ações necessárias para a 

implementação do Plano de Ação no prazo serão de responsabilidade conjunta dos 

seguintes Órgãos do Executivo e Legislativo: 
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I – Representante da Equipe de Tecnologia da Informação 

II – Representante do Setor de Planejamento, Administração e Finanças 

III – Representante do Setor Contábil 

IV – Representante do Setor de Tesouraria 

V – Representante da Procuradoria Jurídica 

VI – Representante do Controle Interno 

VII – Representante do Legislativo 

 

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

somente a partir de 1º de janeiro de 2023, conforme art. 18, do Decreto Federal 

nº 10.540/2020 

 

At. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO – MA, EM 03 DE MAIO DE 

2021. 

 

___________________________________ 

Luciana Borges Leocádio 

Prefeita Municipal 

ANEXO I 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC NO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO - MA 

AÇÃO RESULTADO ESPERADO RESPONSÁVEL COMO SERÁ FEITO INÍCIO FIM 

1.Nomeação da 

Comissão Especial 

para adequação do 

SIAFIC 

Nomear servidores 

capazes de avaliar o 

SIAFIC e apresentar os 

resultados esperados 

Prefeita Municipal e 

Controle Interno 

Publicação de Portaria com 

indicados de todas as entidades 

municipais para avaliação e 

implantação do SIAFIC 

10/05/2021 30/05/2021 

2.Instalação e 

funcionamento da 

Comissão 

Dotar a Comissão dos 

recursos necessários para 

atingir seus objetivos 

Secretaria de 

Administração e 

Controle Interno 

Instituir local para reuniões e 

disponibilizar infraestrutura 

mínima para desenvolvimento 

dos trabalhos 

30/05/2021 20/06/2021 

3.Elaborar 

diagnóstico da 

situação atual do 

Município 

Diagnóstico da situação 

do município frente aos 

padrões mínimos de 

qualidade do SIAFIC 

Comissão de 

Avaliação 

Avaliar a aderência aos padrões 

mínimos de qualidade do SIAFIC 

em funcionamento no município 

e, verificar a dificuldade de 

implantação dos novos 

requisitos obrigatórios. 

20/06/2021 31/01/2022 

4.Reunião com a 

atual empresa de 

Software 

Discutir a possibilidade de 

adequação aos padrões 

mínimos de qualidade do 

Comissão de 

Avaliação 

Discutir todos os itens avaliados 

e previsão de atender na íntegra 

as exigências do SIAFIC, para 

avaliar a manutenção dos 

01/02/2022 30/04/2022 
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SIAFIC de acordo com o 

diagnóstico realizado 

softwares atuais ou uma possível 

contratação. 

AÇÃO RESULTADO ESPERADO RESPONSÁVEL COMO SERÁ FEITO INÍCIO FIM 

5.Elaboração de 

rotinas para 

adequação do 

município 

Elaborar rotinas de 

funcionamento 

necessárias para 

atendimentos requisitos 

básicos do SIAFIC 

Comissão de 

Avaliação 

Avaliar junto ao Controle Interno 

as rotinas implantadas e verificar 

se elas possibilitam ao 

atendimento integral dos 

padrões mínimos do SIAIFIC 

fazendo as adequações 

necessárias 

01/05/2022 31/05/2022 

6.Relatório final 

para apresentação 

Validar o SIAFIC municipal 

ou sugerir a substituição. 

Opinar sobre as mudanças 

de rotinas necessárias para 

atingir o objetivo. 

Comissão de 

Avaliação 

Reunião com os membros da 

comissão para discussão e 

emissão de opinião sobre o grau 

de adesão do Município ao SIAFIC 

e, emissão de relatório 

circunstanciado das ações 

necessárias. 

01/062022 30/06/2022 

7.Elaborar edital 

para futuras 

contratações de 

Software contábil, 

se necessário. 

Prover a Equipe de 

licitações do Município 

com os padrões mínimos 

de qualidade do SIAFIC 

para inclusão nos 

próximos processos 

licitatórios. 

Comissão de 

Avaliação 

Serão apresentados todos os 

requisitos mínimos do SIAFIC com 

avaliação de aderência dos atuais 

sistemas e, elaboração conjunta 

de regras para os próximos 

editais de licitação. 

01/07/2022 31/07/2022 

8.Avaliar o novo 

Software 

contratado ou as 

mudanças 

realizadas no 

Software atual 

Dotar o Município de 

Software compatível com 

os requisitos mínimos do 

SIAFIC 

Comissão de 

Avaliação 

Avaliação de todos os requisitos 

do SIAFIC municipal aos padrões 

mínimos exigidos no Decreto 

10.540/2020 

01/08/2022 31/12/2022 
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